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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a
értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban,
hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a
jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására
jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.
A dombóvári képviselő-testület jelenleg az alábbi társulásokban vesz részt, melyek
közül az első négy székhelye van Dombóváron:
1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás
3. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás
4. Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás
5. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
I.

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás célja a társult
önkormányzatok – 2021-ben már az összes járási település – törvényben
meghatározott kötelező és egyes önként vállalt szociális, illetve gyermekvédelmi
feladatainak ellátása, önálló intézmény, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény fenntartásával. Dombóvár Város Önkormányzata a társulásban való
részvétellel és annak intézményén keresztül a következő – személyes gondoskodást
biztosító – szociális és gyermekjóléti feladatairól gondoskodott a tavalyi évben:
•

•

•
•
•

Kötelező szociális alapellátások: családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek
nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő),
szociális étkeztetés (szociális konyha és népkonyha formájában), pszichiátriai
betegek nappali ellátása,
Önként vállalt szociális ellátások: idősek átmeneti ellátása (időskorúak
gondozóháza), tanyagondnoki szolgáltatás, pszichiátriai és szenvedélybetegek
közösségi alapellátása, támogató szolgáltatás.
Kötelező gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás, család -és
gyermekjóléti központ.
Önként vállalt gyermekjóléti alapellátás: Biztos Kezdet Gyerekház, helyettes
szülői ellátás, családok átmeneti otthona.
A társulás a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött
feladatellátási szerződés alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is biztosít
Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala,
Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Csibrák, Várong, Csikóstőttős, Nak és Jágónak
településeken.

Dombóvár Város Önkormányzata 2019-ben kötött ellátási szerződést a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesülettel az idősek otthona szociális szolgáltatás nyújtására 2020.
január 1-jétől 15 évre, mellyel a Szeretetszolgálat átvette a két bentlakásos dombóvári
szolgáltatási hely – az Arany Sziget Idősek Otthona, illetve a Platán Otthon –
fenntartását, összesen 110 férőhellyel. Az idősek tartós bentlakásos ellátását így az
Intézmény már csak Szakcson biztosította a 2021. évben, az újdombóvári Támasz
Otthonban átmeneti bentlakásos szolgáltatás működik.
A Társulási Tanács a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált egyegy tagból áll, vagyis tavaly már 16 tagú volt, bár tényleges ülésre csak az év második
felében kerülhetett sor. A Társulási Tanácsban a társult önkormányzatok képviselőtestületei által delegáltak egy-egy szavazattal rendelkeznek.
A tavalyi év is meglehetősen mozgalmas volt a Társulás és az intézménye életében, az
évnek ismét jelentősen átalakítva kezdett neki a Dombóvári ESZI. A Dombóvári
Járáshoz tartozó, de a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulásban tagsággal nem rendelkező 12 községi önkormányzat 2021. január 1-jével
csatlakozott a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz
annak érdekében, hogy a kötelező önkormányzati feladatot képező családsegítést,
illetve a gyermekjóléti szolgáltatást, valamint – Gyulaj kivételével – a házi
segítségnyújtást a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény biztosítsa,
vagyis járási szinten egy szervezet lássa el ezeket a feladatokat. Szervezeti szinten
mindez azt jelentette, hogy a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által
fenntartott Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény 2021. január 1-jével
beolvadt a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménybe, a feladatok pedig a
két társulás között átadásra kerültek, és a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény ellátási területe kibővült a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, illetőleg a
házi segítségnyújtás kapcsán, emellett pedig a szorosabb együttműködés érdekében a
Dombóvári Járáshoz tartozó 16 településre terjed ki a tavalyi év elejétől a pszichiátriai
betegek, valamint a szenvedélybetegek közösségi alapellátása és a támogató
szolgáltatás ellátási területe is.
2020. augusztus 1-je óta Kovács Gabriella irányítja a szervezetet, aki korábban a 2021től beolvadt intézményt vezette, így az átszervezés lebonyolítása gördülékenyen ment.
A pandémia miatti korlátozások természetesen kihatással voltak az Intézmény által
nyújtott szolgáltatásokra, emiatt fenntartói döntésekre is szükség volt. A koronavírus
járványos terjedése miatt bevezetett védelmi intézkedésekre tekintettel a tavasz elején
korlátozásokról (Gyerekház szüneteltetése), májusban pedig enyhítésekről
kellett/lehetett rendelkezni.
A részletes beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi, amelyhez kapcsolódik a
Társulás intézményének szakmai jellegű számadása.

I. Határozati javaslat
a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Dr. Németh Tímea
alpolgármester
II. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás
A Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése című projekt megvalósítására
került létrehozásra a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás
Dombóvár és Attala részéről. A projekt lezárása sikeresen megtörtént, a fenntartási
időszak is véget ért, így a Társulás lényegében megszüntethető.
A Társulási Tanács a két társult tag önkormányzatainak képviselő-testületei által
delegált tagokból áll. Valamennyi tag két-két képviselő delegálására jogosult, így a
dombóvári képviselő-testület képviseletét jómagam, valamint Dr. Németh Tímea
alpolgármester látja el, míg Attala Község Önkormányzat vonatkozásában a tagi
tisztséget Kiss Gyula és Gelencsér István képviselő tölti be.
A tavalyi évi tevékenységről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
II. Határozati javaslat
a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Térségi
Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

III. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás
Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulásnak is tagja, melybe Dombóváron kívül 2018. január 1-től már egyik,
korábban a Társulás tagjai közé számító önkormányzat sem tartozik. A Társulás a
társult települések ivóvízminőségének javítására, illetve a települések közigazgatási
területén a lakossági vízellátást biztosító nem közüzemi vízbázisok kiváltására jött
létre a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 számú „Dombóvár és térsége ivóvízminőség
javító programja” című projekt lebonyolítására. Ennek keretében vízhálózat-bővítés
illetve -felújítás történt, Dombóvárt érintően Mászlony és Szilfás ivóvízellátását
biztosító új vízhálózat került kiépítésre. A projekt fenntartási kötelezettsége 2021.
május 11-ig tartott, így e Társulás is megszüntetése is kezdeményezhető.
A Társulás döntéshozó szerve a 3 főből álló Társulási Tanács, amely az egyedüli tag
képviselő-testülete által delegált 3 tagból áll. A dombóvári önkormányzat delegáltjai a
következők: Dr. Németh Tímea alpolgármester, Futó Péter képviselő és jómagam.
A 2021. évi tevékenységről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
III. Határozati javaslat
a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás
2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke
Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

IV. Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás
A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulást 2015. január 1-jétől hozta létre a
Dombóvári Járás 15 községi önkormányzata, elsősorban terület- és vidékfejlesztési
feladatkörökkel. A Társulás üzletviteli szolgáltatásokat is nyújt, ennek keretében
pályázatokat készít az önkormányzati, a civil, valamint a vállalkozói szféra részére,
ellát pályázatmenedzsmenti feladatokat, terveket, elemzéseket és tanulmányok készít,
illetve szakmai konferenciákat szervez. A Társulás részt vesz a térségi
közfoglalkoztatási
programok
lebonyolításában
foglalkoztatóként,
illetve
együttműködő szervezetként.
Az önkormányzati választást követően 2019. október 31-én Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánította, hogy együtt kíván működni a
Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban résztvevő községi
önkormányzatokkal és ennek érdekében mielőbb a Társulás tagja kíván lenni. Erre
tekintettel 2019 novemberében a Társulás tagjai elfogadták a Társulási Megállapodás
azirányú módosítását, amely lehetővé tette, hogy évközben is a Társulás tagjává válhat
egy önkormányzat. Ezt követően 2019. december 20-án hozott döntést a dombóvári
képviselő-testület arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 89. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kérelmezi csatlakozását a
Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz 2020. július 1-jével, és kéri a
Társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének
hozzájárulását a csatlakozásához. Ezt valamennyi társult tagönkormányzat támogatta,
és a taggá válás utolsó mozzanataként a társulási megállapodásba is bele kellett venni
a dombóvári önkormányzatot, amely a 2020. év első felének végén megtörtént, így
2020. július 1-je óta már a Dombóvári Járás székhelye is részt vesz a Kapos-menti
Terület- és Vidékfejlesztési Társulás munkájában. A 2021. év elején jelentős
változások történtek: a Társulás áttette székhelyét Dombóvárra, a munkaszervezete a
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal lett, valamint megszűnt az
intézményfenntartó feladata. A Hivatal által végzett munkaszervezeti feladatok ellátása
éves hozzájárulásának összege 2.000.000,- Ft/év, melyet a Társulás félévente két
egyenlő részletben fizet meg a dombóvári önkormányzat részére a félév utolsó napjáig
történő átutalással.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelyet a társult önkormányzatok
képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, a Társulási Tanács minden tagját egyegy szavazat illet meg. A Társulási Tanácsban a dombóvári önkormányzatot
polgármesterként képviselem, 2020 júliusa óta az elnöki tisztséget is betöltöm.
A Társulás teljes 2021. évi tevékenységről szóló beszámoló az előterjesztés
mellékletét képezi.

IV. Határozati javaslat
a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás
2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapos-menti Terület- és
Vidékfejlesztési Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

V. Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás
Önkormányzatunk jelenleg is tagja a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék
Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak, amelynek 2004.
február 1-jei létrejöttével 313 Baranya, Somogy, illetve Tolna megyei önkormányzat
arra vállalt kötelezettséget, hogy regionális szilárdhulladék-kezelő rendszert épít ki az
integrált hulladékhasznosítási és -kezelési feladatok ellátása érdekében.
A 2021-es évben a korábbiakhoz hasonlóan a Társulás elfogadta az éves
költségvetését, valamint a Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. által üzemeltetett
eszközrendszer helyzetéről szóló tájékoztatót, megtárgyalta és előkészítette az érintett
önkormányzatok csatlakozási szándékairól szóló nyilatkozatokat. További döntések
születtek a rekultivált lerakókkal, valamint a BIOKOM NKft. részletfizetési
megállapodásával, fizetési haladék biztosításával és a Dél-Kom NKft. tartozásátvállalásának jóváhagyásával kapcsolatban is. A munkamegosztási megállapodás
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Társulás között továbbra is
fennáll, így Dombóvár Város Önkormányzata az éves tagdíjfizetési kötelezettségével
kapcsolatos ügyeket a Hivatal Városüzemeltetési Főosztályán keresztül intézi.
A Társulás létrejöttekor a hulladékgazdálkodási rendszer, valamint a létesítmények
működtetése körében üzemeltetési szerződés született, a Társulási Tanács határozata és
a brüsszeli döntés alapján a kijelölt üzemeltető a BIOKOM Nonprofit Kft. lett. Az
üzemeltető alvállalkozók bevonása a társult önkormányzatok döntése alapján
megtörtént, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Kom Nonprofit Kft. látja el.
A Társulás 2021. évi tevékenységét a Társulás által készített és mellékletként csatolt
költségvetési beszámoló mutatja be.
V. Határozati javaslat
a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva Regionális
Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2021.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Társulás tájékoztatására.
Határidő: 2022. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Pintér Szilárd
polgármester

Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2021. évi tevékenységéről
Dombóvár, Gyulaj és Szakcs települések önkormányzatai 2005-ben hozták létre
kötelező és önként vállalt szociális feladataik ellátására a Dombóvári Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást, amely a társulási megállapodás
felülvizsgálatát és módosítását követően 2013. július 1-jétől jogi személyiségű
szervezetként működik, a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyezésre került. Gyulaj Községi Önkormányzat 2015. december
31. nappal kivált a Társulásból, 2016. január 1-jével pedig Várong Község
Önkormányzata és Lápafő Község Önkormányzata csatlakozott hozzá.
A Társulás tagsági köre 2021. január 1-je óta magában foglalja mind a 16 járási
települést, illetőleg ezzel összefüggésben a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény is jelentős változáson esett át, miután abba beolvadt a Kapos-Menti Területés Vidékfejlesztési Társulás által fenntartott „Segítő Kéz” Szociális Alapszolgáltató
Intézmény, és ennek következtében még több feladatot lát el a teljes Dombóvári
Járásra kiterjedően. A beolvadás és a feladatok átvétele igazán a 2020. év végén adott
munkát, de a 2021. évre is húzódtak át teendők. A Kapos-menti Terület- és
Vidékfejlesztési Társulás által megvalósított, TOP-4.2.1-15-TL1-2016-0004 azonosító
számú, „A Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény működési
feltételeinek javítása” című projekttel összefüggésben a Kapos-menti „Segítő kéz”
Alapszolgáltató Intézmény jogutódlással történő megszüntetésére tekintettel 2021.
január 1-jétől – mint a jogutód Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény
fenntartójának – a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulásnak kellett átvállalni a projekt, illetve az annak keretében beszerzett eszközök
fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő kötelezettségeket, a vállalt indikátorok
teljesítését, valamint a kötelezettségek teljesítése érdekében átvette a fenntartási
kötelezettséggel érintett eszközök tulajdonjogát is térítés nélkül, ami egy
személygépjárművet is érintett. A Renault Clio üzembentartója a Dombóvári
Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény lett azzal, hogy annak használatában és
fenntartásában együttműködik a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulással.
A Társulás társulási megállapodása a tavalyi év közben változott, a Társulás
működésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések lettek
pontosítva, miszerint a Társulás működésével kapcsolatos közös költségviselés a
közösen fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény
működéséhez, elsősorban az intézményvezetéshez kapcsolódó általános jellegű
kiadásokat is magában foglalja. Az irányítási közös költség 2021. évi összege
6.974.838,- Ft-ban került megállapításra, a pontos összegekről a társulási tagok az ősz
folyamán lettek értesítve.
Márciusban elfogadásra került a Társulás 2021. évi költségvetése, ezzel párhuzamosan
tisztázásra kerültek a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményben
alkalmazható vezetői pótlékok: az intézményvezetőé és az intézményvezető-helyettesé
a mindenkori pótlékalap 500%-a (azaz 100 ezer Ft), míg a vezető beosztással

rendelkező, az egyes szervezeti egységek tekintetében vezetői feladatokat ellátó
közalkalmazottak vezetői pótléka a mindenkori pótlékalap 250%-ában állapítható meg,
amennyiben az érintett szervezeti egység jóváhagyott létszáma eléri a 10 főt;
amennyiben a létszám 10 fő alatti, a szervezeti egységet vezető közalkalmazott vezetői
pótléka megegyezik a mindenkori pótlékalap 100%-ával. Május folyamán a belső
ellenőr részletesen vizsgálta az Intézménynél alkalmazott további pótlékokat
(műszakpótlékok, munkahelyi pótlék) is, a téves megállapításból eredő
pótléktúlfizetések kapcsán arról rendelkezett a Társulás elnöke, hogy azok nem
kerülnek visszakövetelésre a dolgozóktól.
A társulási költségvetéshez kapcsolódóan jóváhagyásra került az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény közötti, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó
megállapodás módosítása, miszerint az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
nettó 450.000,- Ft/hó összegű díjazás ellenében látja el a feladatot 2021. január 1-jétől.
Szintén döntés született arról, hogy a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által
végzett munkaszervezeti feladatok ellátása éves hozzájárulásának összege 2021. január
1-jétől a központi költségvetési törvényben az önkormányzati hivatal működésének
támogatására megállapított fajlagos összeggel azonos mértékű, azaz 5.475.000,- Ft/év
összeget tesz ki. A társulási megállapodás értelmében ez a Társulás működésével
kapcsolatos költség, és a tagönkormányzatokat lakosságarányosan terheli.
Februárban a Társulás pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú
Nonprofit Kft. által meghirdetett, „A támogató szolgáltatás keretében használandó új
vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének,
cseréjének támogatása” (TAMAUTO2021) című pályázati felhívásra a Társulás
fenntartásában működő Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény támogató
szolgálata részére egy gépjármű vásárlására a korábban használt kisbusz kiváltása
érdekében. A pályázat eredményes volt, az elnyert támogatás 9 millió Ft. Áprilisban
megrendelésre is került egy új Ford Transit Custom Kombi Trend gépjármű, amelyet
csak decemberben tudott az intézmény rendelkezésére bocsátani a kereskedő. A
vételár 10,7 millió Ft, a különbözetet (1,7 millió forint) a dombóvári önkormányzat
biztosította.
A Dombóvári ESZI a tavalyihoz hasonlóan idén is eredményesen pályázott az
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány felé két turnusban Napközi
Erzsébet-Tábor lebonyolítására, amelyhez a fenntartó részéről májusban az elnök
megadta a hozzájárulást, mivel a pénzügyi lebonyolítás a Társuláson keresztül
történik.
A veszélyhelyzet(ek) miatt a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet hatálybalépéséig
(június 15.) a Társulási Tanács hatáskörét annak elnökeként gyakoroltam, és ennek
során 21 döntést hoztam. Az év második felében a Társulási Tanács két ülést tartott,
ezeken 12 határozatot hozott. Ezek közül több is a Dombóvári Egyesített Humán
Szolgáltató Intézmény újabb, a 2022 januárjában életbe lépett átszervezéséhez

kapcsolódott, miután a Dombóváron nyújtott szociális konyha szolgáltatást átadta a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére (miután vele ezzel kapcsolatban a
dombóvári önkormányzat kötött ellátási szerződést), a pszichiátriai betegek nappali
ellátása szolgáltatás pedig megszüntetésre került.

Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2021.
évi működéséről
A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a „Dombóvár
Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-20100018 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében jött létre 2010-ben. Az alapítói
jogokat a Társulást alkotó két önkormányzat – Dombóvár Város Önkormányzata és
Attala Község Önkormányzat – gyakorolja.
A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a 2021. február 8-án
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az év első ülését nem a szokásos módon tudta
megtartani, így a Társulás elnökének a Társulási Tanács hatáskörében eljárva kellett
döntenie 2021. március 12-én. A döntéshozatal alapvetően egy témára összpontosult: a
saját bevételeknek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségeknek a 2021. évet követő három évre várható összegeiről, valamint a
Társulás 2021. évi költségvetésről születtek meg a törvény által előírt elnöki
határozatok.
A Társulás 2021. évi költségvetését az alábbi tételek határozták meg:
A 2021. évi költségvetés bevételei a Társulás tulajdonában lévő gépjárművek
használatba adása miatt felszámított áfa összegét tartalmazták, valamint finanszírozási
bevételként a 2020. évi pénzmaradványt 1.194 eFt összegben.
A dologi kiadások a gépjármű használatba adásból származó áfa befizetését foglalták
magukban, valamint üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer), egyéb dologi kiadások
(bankköltség, közjegyzői díj) kerültek tervezésre.
Így a Társulás bevételi és kiadási főösszege egyaránt 3.338 eFt-tal került elfogadásra.
A Társulás első normál ülésére 2021. szeptember 1. napján került sor, melynek
apropóját a 2020. évi zárszámadás elfogadása adta. Az ülésen mind a négy delegált tag
megjelent, ezzel biztosítva a Tanács határozatképességét.
Az előterjesztés a lényegre szorítkozva adott képet a Társulás 2020. évi működéséről,
bemutatva az előző évi bevételeket és kiadásokat. A Társulás tulajdonában egy darab
Renault Prémium gyártmányú csatornatisztító kombinált jármű és egy darab Renault
Kerax gyártmányú szennyvízszippantó jármű maradt. A gépjárművek után a teljes
értékcsökkenést elszámolta már a Társulás, nettó értékük nulla forint. A járműveket
haszonkölcsön szerződés alapján ingyenesen a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
használatába adta. A használati jog a DRV Zrt. és a Dombóvár Város Önkormányzata
között létrejött víziközmű-szolgáltatásról szóló üzemeltetési szerződés hatályán belül,
határozatlan időre szól. A használatba vevő az ingyenes használatba adás áfáját fizeti
meg, a Társulás bevételét ez az összeg tette ki, kiadásainak jelentős része az áfa NAV
részére történő befizetéséből adódik, melynek összege 1.613.000,- Ft volt. Dologi
kiadásként még a bankszámlavezetés költsége – 18.744,- Ft – és a közjegyzői díj –
8.700,- Ft – került elszámolásra.
Így 2020-ban a Társulás összes működési bevétele 2.148 eFt, kiadása pedig 1.640 eFt
volt.

A Társulási Tanács működőképességével kapcsolatban nem merült fel probléma, a
jegyzőkönyvek továbbításra kerültek a Tolna Megyei Kormányhivatal felé, így a
2020-as évvel ellentétben törvényességi felhívásra nem került sor.

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás
2021. évi működéséről
A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás a társult
települések ivóvíz minőségének javítására, illetve a települések közigazgatási területén
a lakossági vízellátást biztosító nem közüzemi vízbázisok kiváltására jött létre a
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 számú „Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító
programja” című projekt lebonyolítása érdekében.
Kezdetben 13 társult önkormányzat alapította a Társulást, azonban idővel Dombóvár
Város Önkormányzatának kivételével mindenki kivált belőle, így – jogilag is – újra
működőképessé kellett tenni a Társulást. Ez elég sok időbe telt, azonban 2020-tól a
korábbi problémákat sikeresen megoldottuk. A Társulási Tanácsot jelenleg 3 fő
alkotja, az üléseken a tagok megjelentek, így a szükséges döntéseket a Tanács tavaly is
meg tudta hozni.
A Társulási Tanács a 2021-es évben működőképes volt, azonban a koronavírusvilágjárvány az ülésezés rendjét átírta, így az első döntéshozatal során – 2021. március
12-én – elnökként jómagam jártam el a Társulás Tanács hatáskörében. A legfőbb
döntés a Társulás középtávú tervének és a 2021. évi költségvetésének elfogadása volt.
Mivel a tagok kilépése miatt a Társulás a 2019. év előtt nem működött, a szükséges
döntéseket nem hozta meg, a tagok a szükséges hozzájárulásokat nem fizették meg,
képviselő hiányában pedig az adatszolgáltatások nem teljesültek, így a Magyar
Államkincstár jelentős összegű bírságot szabott ki, melyet a Társulás bankszámláján
rendelkezésre álló összeg erejéig végrehajtottak. A bírságokat a Társulás az elmúlt
években nem teljesítette, ezért a Magyar Államkincstár a bírságokat átadta behajtásra.
A Társulás az eszközeit átadta a társulási tagoknak, az eszközök hasznosításából
bevétel nem várható, olyan meglévő megállapodás nincs, mely alapján működési
bevétel, támogatás rendszeresen vagy eseti jelleggel várható, emiatt a kiadás
fedezetére eredeti előirányzatként csak a tagok hozzájárulása volt tervezhető.
A 2020. évi belső ellenőrzés során megállapításra került, hogy a Társulási Tanács az
előírt határidőn belül döntött a 2019. évi zárszámadás elfogadásáról. A döntéshez
szükséges előterjesztés a Társulási Tanács tagjai számára az előírt határidőn belül
rendelkezésre állt, azonban apróbb pontatlanságok merültek fel a zárszámadási
határozat elkészítésekor. Ezen apróbb hibák ellenére az ellenőrzés komoly
hiányosságra nem világított rá, rendkívüli ellenőrzés elrendelésére a munkaszervezet
vezetője részéről nem volt szükség.
Ugyanezen döntéshozatal során hagytam jóvá a 2021. évi költségvetés tervezésének
ellenőrzéséről szóló határozati javaslatot. Az ellenőrzősre 2021 I. félévében került sor.
2021 szeptemberében immár a Társulási Tanács normál ülés keretében döntött a
Társulás 2020. évi gazdálkodása zárszámadásának elfogadásáról. A bevételek között
csak az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét lehetett megemlíteni
mindösszesen 6 eFt-ban, teljesített kiadása pedig nem volt a Társulásnak. A korábban

már említett 2016-2018. évi adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt a
Társulás felhalmozott kötelezettségének összege 17.605.869,- Ft volt.
Az év hátralévő részében további döntéshozatalra nem volt szükség, a Társulás
munkaszervezete a döntésekről készült jegyzőkönyvek és azok mellékletei továbbítása
kapcsán felmerülő kötelezettségeit teljesítette, így a Tolna Megyei Kormányhivatal
nem élet a törvényességi felhívás eszközével.

Beszámoló a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2021. évi
működéséről
A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2014. december 17-én tartotta
alakuló ülését, ahol a Társulási Tanács az 1/2014.(XII.17.) Tanácsi Határozatban
elfogadta a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás Társulási
Megállapodását. A Megállapodásban rögzítésre került - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel szinkronban -, hogy a
Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselőtestületeiknek, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
I. A társulási feladatok ellátása:
A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2015. január 01-jén alakult meg a
Dombóvári járás 15 vidéki önkormányzatának jóváhagyó határozatával, azzal a céllal,
hogy a térség összehangolt fejlesztése érdekében együttműködjenek, a térségi szinten
biztosítható közszolgáltatások minőségi és költség-hatékony működtetésének
feltételeit megteremtsék, valamint, hogy a területfejlesztés és a vidékfejlesztés
területén hatalmas lehetőségeket kínáló 2014-2020 közötti fejlesztési időszak
forrásainak lehívásában közreműködjenek.
Az önkormányzati választást követően, 2019. október 31-én Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánította, hogy együtt kíván működni a
Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban résztvevő községi
önkormányzatokkal és ennek érdekében mielőbb a Társulás tagja kíván lenni.
Valamennyi társult tagönkormányzat támogatta, hogy Dombóvár Város
Önkormányzata 2020. július 1. napjával csatlakozzon a Társuláshoz.
A hatályos (2021. évre vonatkozóan) Társulási Megállapodás II. Fejezete a Kaposmenti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás feladatait a következőképpen határozza
meg:
1. Terület- és vidékfejlesztési feladatok:
a) A területfejlesztési feladatkörén belül, különösen ellátja:
- folyamatosan kapcsolatot tart a Tolna Megyei Önkormányzattal a fejlesztési
szükségletek és a bevonandó helyi források feltárása érdekében.
- együttműködik a Tolna Megyei Önkormányzattal a Társulásban lévő
települések közigazgatási területére kiterjedve közreműködik a Tolna
Megyei Integrált Területi Program megvalósításában, illetve települési
fejlesztési javaslatok előkészítésében, a projektfejlesztési munkában.
b) Vidékfejlesztési feladatkörén belül, különösen ellátja:
- együttműködve a területileg illetékes CLLD szervezettel és a Tolna Megyei
Önkormányzattal a közösségvezérelt helyi fejlesztéseket megalapozó Helyi
Integrált Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozásában közreműködik, valamint
elősegíti az elfogadott stratégia mentén, a területén megvalósítható
fejlesztések előkészítését és megvalósítását.

c) Területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordináció feladatainak ellátása körében:
- működési területén a megyei önkormányzattal történő együttműködés
keretében vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti
helyzetét, adottságait.
- elvégzi a hazai decentralizált források felhasználására irányuló települési
igények koordinálását, javaslatot tesz a megyei önkormányzat számára az
indokolt és megalapozott támogatások megítélésére, amennyiben erre
irányuló források megnyílnak a megyei önkormányzatoknál.
- koordinálja a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését,
együttműködik az önkormányzatokkal, vállalkozásokkal és a civil
szervezetekkel.
- összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel
kapcsolatos elképzeléseit.
2. Egyéb feladatok vonatkozásában:
a) javaslatot tesz, érdekképviseleti szerepet vállal a területén előforduló vis maior
helyzetek rendezése érdekében,
b) elősegíti a települések közös feladatainak ellátását a költséghatékonyság,
eredményesség érdekében.
3. Egyéb üzletviteli szolgáltatás:
a) pályázat készítése önkormányzati, civil- valamint vállalkozói szféra részére,
b) pályázat menedzsmenti feladatok ellátása,
c) tervek, elemzések, tanulmányok készítése,
d) szakmai konferenciák szervezése.
4. A Társulás a térségi közfoglalkoztatási programok lebonyolításában
foglalkoztatóként, illetve együttműködő szervezetként is rész vesz.

Pályázati tevékenység
Szervezetünk folyamatosan figyelemmel kísérte az adott időszak pályázati kiírásait, a
Társulás feladatai közül kiemelkedő szerepet kapott a pályázatfigyelés és a pályázat
készítés.
2021. évben 45 db pályázatot készített és nyújtott be Irodánk, az igényelt támogatási
összeg összesen 721.887.213,- Ft volt, a megítélt támogatás: 336.506.099,- Ft. A
Társulás által benyújtott pályázatok részletezése az előterjesztés 1. számú
mellékletében található.
A nem kevés számú pályázat elkészítése mellett mégis az mondható el, hogy 2021-ben
a Társulás fő tevékenysége a nyertes pályázatok projekt menedzsmenti feladatainak
ellátása volt.
Szervezetünk pályázati tevékenysége elsősorban a tagönkormányzataink igényeire
fókuszál, azonban készítünk pályázatot a civil szervezetek és a vállalkozói szféra
részére is. A kérelmek pályázatot benyújtó szerinti megoszlását az alábbiakban
részletezzük:
Támogatási kérelmek pályázatot benyújtó szerinti
megoszlása
civil szervezet által benyújtott pályázat
egyház által benyújtott pályázat
Társulás által benyújtott pályázat
önkormányzat által benyújtott pályázat
vállalkozások által benyújtott pályázat
Összesen:

Mennyiség
(db)
4
1
3
29
8
45

Arány
(%)
9,0
2,2
6,6
64,4
17,8
100 %

II. A Társulás kapcsolatai, az együttműködés értékelése
Helyi önkormányzatokkal
A Társulás 2021-ben is szoros és jó kapcsolatot tartott fenn a járás területén működő
helyi önkormányzatokkal. A Kapos-menti Társulás hat alkalommal tartott társulási
ülést, melyen szorosan a Társulás feladatkörébe tartozó ügyeken túl olyan kérdések is
napirendre kerültek, melyekben a térség települési önkormányzatainak együttes
fellépése szükséges (21 db tanácsi határozat született).
A Társulás munkáját a Pénzügyi és a Humán Bizottság segítette.
Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)

bekezdése értelmében – analógiát alkalmazva – a társulási tanács hatáskörébe tartozó
döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatta meg. A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a
Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa, valamint a
Társulási Tanács bizottságai nem tarthattak ülést. A 2021. évben 12 elnöki döntés
született.
A területfejlesztés intézményeivel
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezik többek között a
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
(továbbiakban: Tftv.) módosításáról, melynek értelmében 2012. január 1-től
megszűntek a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési tanácsok.
A megszűnt regionális és megyei területfejlesztési tanácsok jogutódjai a területileg
érintett megyei önkormányzatok lettek. A Tolna Megyei Önkormányzattal a Társulás
jó kapcsolatot ápol: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai több
alkalommal tartottak tájékoztatást a társulási tanács tagjainak részére, a 2014-2020-as
európai uniós tervezési és költségvetési időszak tervdokumentumaival, pályázataival
kapcsolatban. A Hivatal vezetői, a Közgyűlés elnöke és alelnöke a Társulási Tanács
üléseinek állandó meghívottai.
A Kapos-menti Társulás kapcsolatot tart a Széchenyi Programiroda munkatársaival és
a Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség munkatársaival is. 2015.
őszétől a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak és a Tolnai Hármas
Összefogás Vidékfejlesztési Szövetségnek közös munkaszervezete működik
Csikóstőttősön. A szervezet fő feladata a forrásszerzés a Bonyhádi és a Dombóvári
járás települései, vállalkozói és civil szervezetei részére.
A térségben működő állami szervekkel
A 2021. évben is szoros kapcsolatot építettünk ki a Tolna Megyei Kormányhivatal
Dombóvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával. Rendszeres kapcsolatban
vagyunk a megyei Kormányhivatallal és a Magyar Államkincstár megyei
kirendeltségével is.
A Társulás 2021-ben is (támogatási időszak: 2021. április 4.-2022. február 28.)
pályázott a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Dombóvári
Kirendeltségéhez a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására: 1 fő
takarítónő foglalkoztatásához igényeltünk támogatást. Éves szinten közel egymillió Ft
támogatásban részesült a Társulás.
Képzések bonyolítása
A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás együttműködési megállapodást
kötött a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalával
közfoglalkoztatási feladatok ellátása ügyében. Ennek keretében szerveződtek az alábbi
képzések:

-

2021.10.18.-2021.12.22. közötti időtartamban „Személy- és vagyonőr”
megnevezésű képzés, 15 fővel.
2021.11.02.-2021.12.11. közötti időtartamban „Élelmiszer-, vegyi áru eladó”
megnevezésű képzés, 15 fővel.

Társadalmi és szakmai szervezetekkel
A Társulásnak egyik felvállalt és jó eredménnyel működő feladata a térség civil
szervezeteinek összefogása, érdekképviselete. A civilek sokszor fordultak/fordulnak
hozzánk szakmai kérdésekkel. 2021-ben 4 db pályázatot készítettünk, és néhány
pályázat pénzügyi elszámolását is vállalta a Társulás.
Gazdasági szervezetekkel
A Társulás vállalkozói pályázatok készítését is vállalta/vállalja, a kistérség gazdasági
szervezetei és gazdálkodói mindig bizalommal fordulhatnak hozzánk. Folyamatosan
figyelemmel kísérjük a vállalkozói pályázatokat is. Az érdeklődőknek pályázati
tájékoztatást tartunk. A 2021. évben 8 vállalkozónak készítettünk támogatási kérelmet,
mely a LEADER programra került benyújtásra.
III. A Kapos-menti Társulás 2021. évi gazdálkodása:
Bevételek
A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2021. évre tervezett összes
bevétele: 43.665.915,- Ft, mely 2021. december 31-i teljesítése: 58.125.532,- Ft.
Kiadások
A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2021. évre tervezett kiadása:
43.665.915,- Ft, mely 2021. december 31-i teljesítése: 49.703.981,- Ft.
A Társulás 2021-ben hitelt nem vett fel.

A Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás által készített pályázatok a 2021. évben
Pályázó szervezet

Benyújtás helye

Pályázat címe

Igényelt támogatás (Ft)

Elnyert támogatás
(Ft)

2021
Kocsola Község
Belügyminisztérium - Belterületi utak,
Önkormányzata
járdák, hidak felújítása
Kapos-menti
Tolna Megyei Kormányhivatal
Terület- és
Dombóvári Járási Hivatal
Vidékfejlesztési
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Társulás
Várong Község MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők
Önkormányzata
infrastrukturális fejlesztése

Kocsola, Iskola utca útburkolatának
felújítása

17.590.304.-

17.590.304.-

Borbás Lászlóné foglalkoztatása
2021.04.01. – 2022.02.28.

1.029.693.-

1.029.693.-

Várong temetőben hrsz: 3, belső út és
urnafal építése

4.862.785.-

4.615.989.-

Gyulaj Községi
Önkormányzat

MFP-UHK/2021 Útfelújítás

Útfelújítás Gyulaj községben

39.982.294.-

39.282.293.-

Dalmand Község
Önkormányzata

MFP-UHK/2021 Útfelújítás

Dalmand, Kossuth Lajos utca útburkolat
felújítási munkái (Hrsz: 143.)

38.903.840.-

38.903.838.-

Kocsola Község
Önkormányzata

MFP-UHK/2021 Útfelújítás

Útfelújítás Kocsola községben

39.518.460.-

nem nyert

MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és
közterületi játszótér fejlesztése
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez
kapcsolódó eszközbeszerzés és
közösségszervező bértámogatása

Legyen játék – a Várongi játszótér
megújulása

4.798.124.-

nem nyert

Közösségi együttműködés és az
identitástudat erősítése Kapospulában

3.489.556.-

nem nyert

Játék-tér – Alsóhetényi játszótér
újjáéledése

4.697.683.-

nem nyert

Várong Község
Önkormányzata
Kapospula
Község
Önkormányzata
Kapospula
Község
Önkormányzata

MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és
közterületi játszótér fejlesztése

Pályázó szervezet
Dalmand Község
Önkormányzata
Csikóstőttős
Község
Önkormányzata
Lápafő Község
Önkormányzata

Benyújtás helye

Pályázat címe

MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez
Kulturális foglalkoztatott bértámogatása
kapcsolódó eszközbeszerzés és
és eszközbeszerzés
közösségszervező bértámogatása
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez
Közösségi tér fejlesztése
kapcsolódó eszközbeszerzés és
eszközbeszerzéssel és közösségszervező
közösségszervező bértámogatása
bértámogatása
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők
Ravatalozó felújítása, bővítése Lápafőn
infrastrukturális fejlesztése

Várong Község
Útfelújítás MFP-UHK/2021
Önkormányzata
Csikóstőttős
MFP-ÖTIK/2021/6 Közösségi terek
Község
fejlesztése
Önkormányzata
Dalmand Község MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők
Önkormányzata
infrastrukturális fejlesztése

Igényelt támogatás (Ft)

4.712.814.-

3.517.670.-

Elnyert támogatás
(Ft)
3.187.025.-

nem nyert

25.489.543.-

25.489.542.-

Útfelújítás Várong községben

39.553.091.-

39.553.090.-

Közösségi ház felújítása,
fűtéskorszerűsítés

24.999.625.-

nem nyert

Dalmandi ravatalozó korszerűsítése és
kegyeleti hűtő beszerzése

29.997.555.-

nem nyert
nem nyert

Dalmand Község
Önkormányzata

MFP-ÖTIK/2021/6 Közösségi terek
fejlesztése

Közösségi kikapcsolódást biztosító hely
kialakítása Dalmandon

25.000.000.-

Attala Község
Önkormányzata

MFP-ÖTIK/2021/1
Faluházak fejlesztése

Attala Faluház külső, belső felújítása,
korszerűsítése

29.813.998.-

Dalmand Község
Önkormányzata

MFP-ÖTIK/2021/1
Faluházak fejlesztése

Dalmandi polgármesteri hivatal
épületének felújítása és korszerűsítése

49.995.807.-

Lápafő Község
Önkormányzata

MFP-ÖTIK/2021/4
Orvosi rendelők fejlesztése, építése

Lápafő Község Orvosi rendelő felújítása

29.999.982.-

27.905.015.nem nyert
29.999.980.-

Csibrák Község
MFP-ÖTIK/2021/4
Önkormányzata Orvosi rendelők fejlesztése, építése

Csibrák háziorvosi rendelő fejlesztése

29.996.396.-

nem nyert

Benyújtás helye

Pályázat címe

Kurd Község
Önkormányzata

MFP-ÖTIK/2021/4
Orvosi rendelők fejlesztése, építése

Orvosi rendelő komplex felújítása és
fejlesztése Kurdon

98.549.403.-

nem nyert

Gyulaj Községi
Önkormányzat

MFP-ÖTIK/2021/2 Szolgálati lakás
fejlesztése
MFP-KOEB/2021
Kommunális eszköz beszerzése

Szolgálati lakás kialakítása Gyulajon

29.948.092.-

nem nyert

Kommunális eszközök beszerzése
Kapospula községben

14.999.970.-

MFP-KOEB/2021
Kommunális eszköz beszerzése

Kommunális eszközök beszerzése
Dalmand községben

14.601.065.-

Egyházi épített örökség védelme és
egyéb beruházások támogatása

A Dombóvári Református Templom
udvari közösségi tér építése és kiszolgáló
épület felújítása

30.000.000.-

30.000.000.-

Tanyagondnoki gépjármű cseréje
Kapospulában

13.731.000.-

13.730.997.-

Tanyagondnoki gépjármű cseréje
Dalmandon

14.962.500.-

14.962.497.-

Ivartalanítási program Kapospulában

1.499.402.-

1.379.830.-

Ivartalanítási program Nakon

1.499.991.-

1.499.983.-

Megújuló Galagonya Lak Gyulajon
pályázatírás

7.616.247.-

7.542.186.-

Kapospula Község
Önkormányzata
Dalmand Község
Önkormányzata
Dombóvári
Református
Missziói
Egyházközség
Kapospula Község
Önkormányzata
Dalmand Község
Önkormányzata
Kapospula Község
Önkormányzata
Nak Község
Önkormányzata
Klambauer Zoltán

MFP-TFB/2021 Tanya- és
falugondnoki buszok beszerzése
MFP-TFB/2021 Tanya- és
falugondnoki buszok beszerzése
MFP-FAE/2021
Felelős állattartás elősegítése
MFP-FAE/2021
Felelős állattartás elősegítése
VP6-19.2.1-89-5-21 LEADER
Vidéki Gazdaságfejlesztés 2021

Igényelt támogatás (Ft)

Elnyert támogatás
(Ft)

Pályázó szervezet

14.999.970.nem nyert

Pályázó szervezet
Lukács Zoltán
Bertók Róbert
Lápafő Község
Önkormányzata
Kapos-menti
Terület- és
Vidékfejlesztési
Társulás
Csikóstőttősi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Tolna Megye
Természeti
Értékeiért
Alapítvány
Kapos-menti
Terület- és
Vidékfejlesztési
Társulás
Lápafői
Faluszépítő és
Hagyományőrző
Egyesület

Igényelt támogatás (Ft)

Elnyert támogatás
(Ft)

Benyújtás helye

Pályázat címe

VP6-19.2.1-89-6-21 LEADER
Vidéki Gazdaságfejlesztés 2021 kisértékű
VP6-19.2.1-89-5-21 LEADER
Vidéki Gazdaságfejlesztés 2021
NMI Nkft. - Kistelepülési
önkormányzati rendezvények
támogatása

Lukács Zoltán vállalkozásának fejlesztése
új eszközök beszerzésével

1.597.857.-

Hűtőkamra kialakítása

9.487.828.-

9.487.827.-

Rendezvénysátor beszerzése, programok
bonyolítása

1.000.000.-

1.000.000.-

Tolna Megyei Kormányhivatal
Dombóvári Járási Hivatal
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatása – 15 fő személy és vagyonőr
képzés (2021.10.18. – 2021.12.22.)

3.068.140.-

3.068.140.-

Nemzetiségi táborok 2022. évi
költségvetési támogatása

Hagyományok ösvényein - nemzetiségi
tábor

547.400.-

400.000.-

NEA - Civil szervezetek működésének
biztosítására vagy szakmai
programjának megvalósítására és
működésének biztosítására fordítható
összevont támogatás 2022

Tolna Megye Természeti Értékeiért
Alapítvány szakmai programja

2.562.000.-

150.000.-

Tolna Megyei Kormányhivatal
Dombóvári Járási Hivatala
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatása – 15 fő Élelmiszereladó
képzés (2021.11.02. – 2021.12.11.)

1.848.945.-

1.848.945.-

Helyi és területi hatókörű civil
szervezetek egyszerűsített támogatása
2022

Lápafői Faluszépítő és Hagyományőrző
Egyesület fejlesztése 2022

350.000.-

350.000.-

visszavonta a
pályázatot

Benyújtás helye

Pályázat címe

Iovia Faluszépítő
és Hagyományőrző
Egyesület

Iovia Faluszépítő és Hagyományőrző
Egyesület fejlesztése 2022

Helyi és területi hatókörű civil
szervezetek egyszerűsített támogatása
2022

323.020.-

323.020.-

Szívvel-KedvvelLélekkel Egyesület

Szívvel-Kedvvel-Lélekkel Egyesület
fejlesztése 2022

Helyi és területi hatókörű civil
szervezetek egyszerűsített támogatása
2022

350.000.-

350.000.-

Gubinczki Kft.

VP6-19.2.1-89-5-21 LEADER
Vidéki Gazdaságfejlesztés 2021

Kozmetika kialakítása Kurdon

7.868.107.-

7.855.935.-

Varga László

VP6-19.2.1-89-6-21 LEADER
Vidéki Gazdaságfejlesztés 2021 kisértékű

Varga László vállalkozásának fejlesztése
új eszközök beszerzésével

2.283.150.-

HBB felülvizsgálat
előtt

VP6-19.2.1-89-5-21 LEADER
Vidéki Gazdaságfejlesztés 2021

Új tárolócsarnok építése Nagymányokon

10.000.000.-

hiánypótlás alatt

DS CNC Kft.

Varga László vállalkozásának
fejlesztése új eszközök beszerzésével

DS CNC Kft. fejlesztése új eszközök
beszerzésével

2.248.926.-

hiánypótlás alatt

Beta Fémtech
Acélszerkezetgyárt
ó Kft.

VP6-19.2.1-89-5-21 LEADER
Vidéki Gazdaságfejlesztés 2021

Beta Fémtech Kft. fejlesztése új eszközök
beszerzésével

2.994.950.-

hiánypótlás alatt

Bartucz Antal

ÖSSZESEN

Igényelt támogatás (Ft)

Elnyert támogatás
(Ft)

Pályázó szervezet

721.887.213.-

336.506.099.-

